
1;;1 Počet strán 
Mestská rada v Prešove celkom: 

12 
Mesto Prešov 

Materiál 
na 2. zasadnutie 
Mestskej rady v Prešove dňa: 02.02.2015 

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 3 
Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... /2015, 
ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 
o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Obsah materiálu: 

l. obal 
2. návrh na uznesenie Mestskej rady v Prešove 
3. dôvodová správa 
4. vlastný materiál 
5. priloha č. 1: VZN mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insfgniách 

a ich použfvanf 

Predkladateľ 

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Putnocká 
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia kultúry a športu MestskéhoJl(adu v Prešove 
Dátum: l Podpis: ŕJJVIť 21.01.2015 
Podnet: upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 324/14fi707-3 v spojeni s uz'nesenfm Mestskej rady v Prešove 

č. 16/2015 zo dr"'a 12.01.2015 
Materiál bude predložený na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 16.02.2015 

Gestor: oddelenie kultúry a športu Mestského úradu v Prešove 
Vedúci gestora 

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Putnocká 
Funkcia/pracovné zarad..enie: vedúca oddelenia kultúry a športu 
Podpis: ( jv!Jfo 
Dátum: 21.01.2015 l 

Vypracoval Posúdil Schválila 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestská rada v Prešove 
Mgr. Mária Putnocká JUDr. Beáta Findišová uznesenfm čfslo ........ 

PaedDr. Jozef Smetana 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 
vedúca oddelenia kultúry a športu poverená riadenfm oddelenia MK 

a právnych služieb a 
prednosta Mestského úradu 
v Prešove -Podpis: /j~ Podpis: G.{tt c;l?{ l~~ 

/ 

Dátum: 21.0ť2015 Dátum: 23.01.2015 Dátum: 02.02.2015 
F -MsU/PPM-03/211 



CJ 
Mesto Prešov 

Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch 
mesta Prešov a mestských insígniách a ich _p_oužívaní 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 02.02.2015 

Vydanie: 1 

číslo: .. ./2015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ../2015, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch 
mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .. ./2015, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta 
Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Prešov č. . ./2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich 
používaní s c h v á l i ť 
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9 
Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Vydanie: 1 

mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 
Mesto Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Dôvodová správa 

Dňa 23.12.2014 bolo Mestskému úradu v Prešove doručené upozornenie 
Okresnej prokuratúry v Prešove sp. zn. Pd 324/14fi707-3 zo dňa 19.12.2014 vo veci 
porušenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ku ktorému došlo nečinnosťou mesta Prešov tým, že nereagovalo na 
legislatívne zmeny. 

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov č. 162/2007 tento nesúlad 
spočíva v ustanovení čl. 16 ods. 2, ktoré znie : "Ak sa takého konania dopustí 
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, primátor mesta jej 
môže podľa§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk." S účinnosťou od 
1.januára 2011 však podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takúto pokutu môže uložiť obec 
a nie primátor mesta. 

Predmetné upozornenie prokurátora bolo prerokované na januárovom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov so záverom, že v mesiaci február 
2015 je potrebné všeobecne záväzné nariadenie dať do súladu so zákonom. 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s návrhom 
uvedeným v upozornení prokurátora Okresnej prokuratúry v Prešove, ako aj 
s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 26.01.2015. 

V súčasnosti mesto Prešov pripravuje úplne nové všeobecne zavazné 
nariadenie o symboloch mesta Prešov, v ktorom budú zapracované aj podmienky 
používania a ochrany symbolov častí mesta Prešov. Vzhľadom na skutočnosť, že 
toto pripravované VZN neprešlo ešte celým legislatívnym procesom a vyžaduje si aj 
zmenu štatútu mesta Prešov, predpokladáme jeho predloženie mestskému 
zastupiteľstvu v priebehu 1. polroka 2015. 
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c;' Návrh Vydanie: 1 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č ...... /2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Strana mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov 

a mestských insígniách a ich používaní 1/1 
Mesto Prešov 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 1 b ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. p) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ........ /2015, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta 

Prešov a mestských insígniách a ich používaní 

Článok l. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta 
Prešov a mestských insígniách a ich používaní sa mení takto: 

1. Článok 16 ods. 2 znie: 
"2. Ak sa konania podľa ods. 1 tohto článku dopustf právnická alebo fyzická osoba 

oprávnená na podnikanie, mesto Prešov jej môže uložiť pokutu do výšky 
určenej osobitným predpisom." tJ 

Článok ll. 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejne 
pripomienkovanie dňa .................................... a zvesený dňa ............................... . 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa ........ uznesením č ............ . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
.......................... a zvesené dňa ....................................... . 

4. Toto všeobecne záväzné nariedenie nadobúda účinnosť dňa ................................. . 

V Prešove dňa ................................... . 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

(1) § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenf neskoršfch predpisov 
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Príloha č.1 

v§EOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PREAov 
Č.162/2007 

O SYMBOLOCH. MESTA PRE§OV A. MESTSKÝCH INS(GNIÁCH 
A ICH POUŽlVANf 

Mestské zastupiterstvo v Prelove v s(Jiade s § 1 b v spojeni s § 24 zákona SNR č. 
36911990 Zb. o obecnom zri~denr v zneni neskorllch predpisov vydáva toto 

vieobecne záväzné nariadenie: 

Prvá časf 
Symboly mesta Preiov a Ich poufrvanle 

Článok 1 
Symboly mesta Prelov 

Symboly mesta Prelov, ktorými s(J erb mesta, vlajka mesta, verká a malá pečaf 
mesta možno vyobrazovaf, zhotovovať a použlvaf len spOsobom ustanoveným 
v tomto vieobecne záväznom nariadeni (dalej len .,nariadenie•). 

Článok2 

Erb mesta Preiov 

1. Erb mesta Preiov (dalej len .erb mesta") tvori gotický Atrt, ktorý v striebornej 
hlave má tri červené ruže, dolná časf Atftu je tri razy červeno-strieborne delená. 

2. Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektfvnych dOvodov 
možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. 

3. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo 
stvárnenie z kovu, kameňa, keramického či iného materiálu, ak svojim 
vyobrazenfm zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta. 

4. Vyobrazenie erbu mesta tvori prflohu č. 1 tohto nariadenia. 

Článok3 

Pou!rvanle erbu mesta 

1. Erb mesta s(J oprávnen( použfvaf: 
a) primátor mesta Prelov, 
b) Mestské zastupiterstvo v Preiove, 

.. - .... --· --··---
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c) Mestský úrad v Prešove ako výkonný orgán mestského zastupiterstva 
a primátora mesta, 

d) právnické osoby založené alebo zriadené mestom Prešov (ďalej len mesto), 
e) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým mesto udeli súhlas. 

2. Erb mesta sa použfva na vonkajšie označenie budov, v ktorých majú sfdlo orgány 
mesta a organizácie mesta. 

3. Erb mesta sa umiestňuje nad taburou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo 
organizácie mesta oprávnenej ho použivaf. Nemožno ho vyobrazif na tabuli 
spolu s názvom orgánu alebo organizácie mesta. 

4. Erb mesta sa umiestňuje v strede nad priečelfm budovy, nad hlavným vchodom 
alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného pohfadu. 

5. Iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používaf erb mesta len so súhlasom 
mesta a len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné. V povoleni na 
použfvanie alebo použitie erbu mesta sa urči spôsob, rozsah a ostatné 
podmienky. Povolenie môže byf mestom kedykorvek odňaté; odňatie sa nemusi 
odôvodn if. 

6. Oprávnenf podra ods. 1 pfsm. a) až c) povinne použfvajú erb mesta: 
a) na označenie svojich sídiel, 
b) na svojich listinách, pečatiach, pečiatkach, 
c) na súčastiach rovnošiat svojich zamestnancov, 
d) na služobných pomôckach svojich zamestnancov, 
e) ako súčasf architektonickej trvalej výzdoby svojho majetku, ako napr. budov, 

sieni, miestnosti, obradných a zasadacfch miestnosti, prvkov drobnej 
architektúry a pod. 

7. Erb mesta sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhradom na ich stav 
nebolo jeho použitie dôstojné. 

Článok4 

Vlajka mesta Prelov 

1. Vlajka mesta Prešov (ďalej len "vlajka mesta") je červeno-strieborne pruhovaná 
so zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu. Vzájomný pomer širky a dlžky 
vlajky mesta je 2:3. 

2. Vyobrazenie vlajky mesta tvori prflohu č. 2 tohto nariadenia. 

Článok 5 

Používanie vlajky mesta 

1. Vlajkou mesta sa označuje budova, v ktorej sfdlia orgány mesta, zasadacia 
miestnosf mestského zastupiterstva a úradná miestnosf primátora mesta. 

2. Vlajku mesta použfvajú orgány mesta a organizácie mesta počas oficiálnych 
prlležitostf a počas dni významných pre mesto. 

3. Vlajka mesta je pripevnená k žrdi a vybavená zariadenim na jej vztyčovania. 
4. Ak sa pri výzdobe použiva štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta, 

obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedra seba, pričom sa štátna vlajka 
z čelného pohradu umiestňuje vravo. 
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5. Na vlajke mesta, ani na jej stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, 
vyobrazenia, stuhy a pod. 

6. Vlajka mesta sa vztyčuje a snima bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snimanl 
sa nesmie dotýkať zeme. 

7. Pri smútočných prfležitostiach sa vlajka mesta spúšťa do pol žrde. 
8. Ak sa použije vlajka mesta v slávnostnom sprievode pri oficiálnej priležitostí, 

potom sa musi niesť v čele sprievodu tých, ktorl reprezentujú mesto. 
9. Vlajka mesta sa nesmie použivať v poškodenom alebo znečistenom stave. 
10.Zástava mesta Prešov je utvorená podra vlajky mesta a je vždy spojená so žrďou. 

Vzájomný pomer šlrky a dlžky zástavy mesta sa ustanovuje tak, že dlžka zástavy 
mesta nepresahuje trojnásobok jej šfrky. Na jej použivanie sa primerane použijú 
ustanovenia o použfvanl vlajky mesta. 

Článok& 

Veľká a malé pečať mesta Preiov 

1. verká pečať mesta Prešov (dalej len "vel'ká pečať') je okrúhla s priemerom 45 
mm, tvori ju erb mesta Prešov s kruhopisom PEČAŤ MESTA PREŠOV *1299*. 

2. Malá pečať mesta Prešov (dalej len "malá pečať') je okrúhla s priemerom 36 (22) 
mm, tvori ju erb mesta Prešov s kruhopisom *PRESOV* PEČAŤ MESTA. 

3. Pečať mesta uchováva a jej použitie povoruje primátor mesta. 
4. Vyobrazenie verkej pečate a malej pečate tvori prilohu č. 3 tohto nariadenia. 

Článok 7 

Použivanle veľkej a malej pečate mesta 

1. Verkú pečať použiva primátor mesta na pečatenie významných listin 
a dokumentov mesta, najmä o udeleni verejných oceneni a iných pôct, 
partnerské dohody a pod. 

2. Malú pečať použfvajú orgány mesta (primátor a mestské zastupiterstvo) ako 
odtlačok úradnej pečiatky na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočnosti 
vydaných pri výkone samosprávy. Odtlačok tejto pečiatky tvori erb mesta Prešov 
s kruhopisom MESTO * Prešov*. 

Člénok 8 

Farby mesta Preiov 

1. Farby mesta Prešov sú červená a strieborná, pričom strieborná farba môže byf 
nahradená bielou farbou. 

2. Všetky symboly mesta sa môžu vyhotovovať a použivať len vo vyššie uvedených 
farbách. 
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Druhá časf 

Mestské lnsrgnle a Ich použrvanle 

Článok9 

Mestské insfgnie 

Mestskými insigniami sú reťaz primátora mesta Pre§ova §tandarda primátora 
mesta Pre§ov; možno ich vyobrazovať, zhotovovať a použivaf len spôsobom 
ustanoveným v tomto nariadeni. 

Článok 10 

Refaz prlmitora mesta Preiov 

1. Reťaz primátora mesta Pre§ov ( ďalej len "reťaz primátora mesta") pozostáva 
z prfvesku, na ktorom je vyobrazený erb mesta, ktorý prechádza v súvislú reťaz. 

2. Vyobrazenie reťaze primátora mesta tvori prflohu č. 4 tohto nariadenia. 

Článok 11 

Použfvanle reťaze primátora mesta 

1. Reťaz primátora mesta je vyjadrenim súčasného postavenia a významu mesta 
Pre§ov. 

2. Primátor mesta použiva reťaz primátora mesta v súlade s jeho postaven fm, 
najmä pri: 
a) oficiálnom privitani najvy§iich predstaviterov štátu, politického a verejného 

života, 
b) oficiálnom privltani najvy§§ich predstaviterov iných §tátov a miest, 
c) oficiálnom prijati vedúcich zastupiterských a konzulárnych úradov, 
d) odovzdávani verejných oceneni a iných pôct udelených mestským 

zastupiterstvom, 
e) iných významných slávnostných prfležitostiach. 

3. Reťaz primátora mesta nie je možné použiť pri obradoch uzavierania manželstva. 

Článok 12 

štandarda prlmitora mesta Preiov 

1. Standarda primátora mesta Pre§ov (ďalej len .Atandarda primátora mesta") je 
vlajka §tvorcového formátu so strieborno-červeným lemom, na ktorej je 
umiestnený obsah erbu mesta. 

2. Vyobrazenie §tandardy primátora mesta tvori prflohu č. 5 tohto nariadenia. 
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Článok 13 

Použivanie itandardy primátora mesta 

1. Primátor mesta Prešov použiva štandardu primátora mesta ako symbol svojej 
funkcie. 

2. štandarda primátora mesta je nepretržite umiestnená v budove, v ktorej sidli 
primátor mesta. 

3. štandarda primátora mesta je pripevnená pevne k žrdi. 

Tretia časť 

lnsfgnle určené na používanie pri občianskych obradoch 
a slávnostiach a ich použfvanie 

Článok 14 

lnsfgnie určené na použfvanle pri občianskych obradoch a slávnostiach 

1. lnsignie určené na použivanie pri občianskych obradoch a slávnostiach {ďalej len 
"insfgnie") sú tvorené medailou s heraldickou modifikáciou erbu mesta 
zavesenou na reťazi. Medaila má tvar kruhu s priemerom 80 mm, v ktorom je erb 
mesta umiestnenS' vo vyvS'šenej stredovej časti, ktorá má tvar pásu vertikálne 
pretinajúceho medailu. Pás je v spodnej časti ukončenS' polkruhom, v hornej časti 
kopfruje oblúk kruhu medaily. Nad erbom mesta je umiestnenS' text .. 1299", pod 
erbom je nápis "MESTO PREŠOV". Medaila je horizontálne členená oblúkmi do 
štyroch plôch, pričom poslednú najvyššiu časť tvori vs-rez, ktorý slúži na 
uchytenie reťaze. 

2. Vyobrazenie insignií určenS'ch na použivanie pri občianskych obradoch a 
slávnostiach tvori prilohu č. 6 tohto nariadenia. 

Článok 15 

Použfvanle lnslgnif pri občianskych obradoch a slávnostiach 

1. lnsfgnie okrem primátora mesta použivajú aj rečníci pri vykonávani občianskych 
obradov a slávností, ak5'mi sú najmä uvftania deti do života, prijatia jubilantov, 
prijatia novomanželov, jubilejné sobáše, pomaturitné stretnutia, prijatia 
predstaviterov športového, kultúrneho a spoločenského života, občianske 
pohreby, občianske rozlúčky na cirkevnS'ch pohreboch a pod. 

2. lnsfgnie nemožno použiť pri obradoch uzavierania manželstva. 
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Štvrtá časf 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Článok 16 

Pokuty a sankcie 

1. Neoprávnené zaobchádzanie, zničenie alebo poškodenie symbolov mesta, 
mestských insignii a insignii určených na použivanie pri občianskych obradoch a 
slávnostiach je porušenim tohto nariadenia a priestupkom v zmysle § 46 
a v pripade úmyselného konania priestupkom v zmysle § 42 ods. 1 zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov. 

2. Ak sa takého konania dopusti právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie primátor mesta jej mOže podľa§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov uložif pokutu do výšky 200 
000 Sk. 

Článok 17 

Zruiovacie ustanovenia 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 132/2004 
o mestských symboloch a ich použivani a o podmienkach udeľovania čestného 
občianstva mesta Prešov. 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na 
pripomienkovanie dňa 03.09.2007 a zvesený dňa 17.09.2007. 

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadeni sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa 26.09.2007 uznesenim č. 78/2007. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov bolo vyvesené na úradnej 
tabuli dňa ~·.9 .. 0CL?.~f\'1a zvesené dňa "'T"H.Ht'"oi\HNJ Účinnosť nadobúda dňa 
... ?~:.~.~:~!:~il 2 •f Ul.. (iJUI 

V Prešove 26.09.2007 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 
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Príloha č.1 
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Príloha č .2 
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VElKÁ PEČAŤ . ~ 45 mm 

. ~ "'EST4 J)-P. · 

·v.'l'e~· ::t ' ·®® 9: 

* * 

Príloha č . 3 

MALÁ PEČAŤ szS 36 /221 mm 

Príloha č.4 
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Príloha č . 5 

Príloha č .6 
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